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Значај социјалне компоненте рада ученика  
у проблемској настави

Невена Булајић1

Филозофски факултет, Универзитет Црне Горе, Никшић, Црна Гора

           Увид у начин реализације проблемске наставе и утврђивање њених утицаја на 
постигнуће ученика представљају тежиште нашег истраживања. Реализовали 

смо експериментално истраживање са паралелним групама ученика другог циклуса основне 
школе, са циљем да утврдимо утицај примене проблемске наставе на постигнућа ученика на 
тесту знања из математике. Вредновање ефеката проблемске наставе кроз педагошко 
експериментално истраживање је поуздан начин провере резултата ранијих истраживања из 
ове области, али и допринос педагошкој науци када је у питању сагледавање значајности утицаја 
ове врсте наставе на развијање разноврсних савремених вештина и компетенција. Поред главне, 
експерименталне методе, у оквиру које смо користили технику тестирања, применили смо и 
дескриптивну методу у оквиру које смо користили технику систематског посматрања са циљем 
да идентификујемо на који се начин организује и примењује проблемска настава. Узорак 
истраживања обухватао је 480 ученика и 14 наставника другог циклуса у оквиру две основне 
школе на територији општине Никшић. Истраживање је показало да је већина наставника 
експерименталних група (Е-група) адекватно применила проблемску наставу. У Е-групама су 
идентификоване разлике када је у питању начин подстицања ученика, комуникација субјеката 
и облик наставног рада. То је резултирало различитим постигнућем Е-група ученика на тестовима 
знања у односу на контролне групе (К-групе). Примена проблемске наставе се показала ефикаснијом 
када ученици решавају проблеме у групи кроз кооперацију и сарадњу него када су ученици 
самостално радили на решавању проблема. Тим поводом истичемо предности групног рада 
ученика приликом реализације проблемске наставе, који подстиче развијање три домена 
компетенција новог века, које је 2011. године дефинисала Комисија Националног истраживачког 
савета (The National Research Council): когнитивни, интерперсонални и интраперсонални.

             проблемска настава, решавање проблема, постигнуће ученика, кооперација, 
групни облик рада.
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Увод

Савремени оквири друштвеног функционисања постављају захтеве који ини-
цирају развијање функционалног знања, разноврсних вештина, навика и компетен-
ција. На тој основи, институционални процес васпитања и образовања треба да буде 
усмерен на примену савремених метода рада које ће подстицати развој истих, како 
би се ученици адекватно припремили за живот и рад у савременом друштву. Притом 
је важно омогућити ученицима да преузму власништво над својим учењем у којем 
су активни партиципанти који „студирају, истражују и проблематизују знања и исти-
не које им се нуде” (Freire, 1996: 52), и формирати „контекст у којем је њихово учење 
непрекидно у окружењу где могу да креирају и коконструишу властито искуство” 
(Hayden, 2010: 7). Наше истраживање истиче утицај и значај врсте наставе усмерене 
на подстицање различитих домена развоја ученика, познате под називом проблем-
ска настава. Ова врста наставе своје суштинско обележје испољава кроз подстицање 
ученика на конструктивну радозналост, истраживање, тражење решења и ствара-
лачки прилаз у сагледавању и решавању проблема (Đorđević, 1997).

Tеоријске основе истраживања

Појам и суштина проблемске наставе

Појава проблемске наставе забележена је у првој половини двадесетог века и 
имала је различите називе: сократовска метода наставе, хеуристичка метода наставе, 
истраживачка настава и др. (Đorđević, 1997). У том периоду амерички педагог Џон 
Дјуи (John Dewey) критиковао је вербалне методе меморисања програмских садр-
жаја и трансмисије готових знања и инсистирао на оспособљавању ученика да мисле 
о ономе што сазнавају и уче решавајући многа питања путем повезивања наставе 
са свакодневним животом и радом (Djui, 1915; Vilotijević, 2000). Проблемска настава 
је препознатљива по природи наставних садржаја који су проблематизовани и ак-
тивности ученика која је креативна и стваралачка (Laketa i Vasilijević, 2006; Vilotijević, 
2000). Може се организовати у различитим облицима наставног рада: фронталном, 
индивидуалном, радом у пару, групном и тимском. Док при фронталном облику рада 
сви ученици решавају исти проблем, при осталим облицима рада могуће је проши-
рити и диференцирати истраживачки проблем (Rosandić, 1986, prema: Klepić, 2018). 
Проблемско учење треба разликовати по стварним облицима стваралаштва. У науч-
ноистраживачкој грађи истичу се три облика проблемског учења: научно стваралаш-
тво (откривање нових правила, закона, доказа), практично стваралаштво (примена 
знања у новој ситуацији, конструкцијом, проналаском) и уметничко стваралаштво 
(уметничко изражавање стварности на основу стваралачке маште), који се разликују 
у зависности од интелектуалног напора и сазнајне активности ученика (Vilotijević i 
Vilotijević, 2016). У нашем истраживању посебну пажњу посвећујемо првом и другом 
облику који се најчешће практикују на теоријским и практичним наставним часови-
ма када се организује индивидуално, групно или фронтално решавање проблема 
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(Vilotijević i Vilotijević, 2016). Овом процесу претходи постављање проблема и ства-
рање проблемске ситуације. Појам „проблем” се најчешће дефинише као сазнајни 
или емоционални доживљај неке тешкоће, сметње теоријске или практичне приро-
де, која изазива унутрашњи конфликт, сукоб и нагони субјекат (ученика) на активност 
у циљу претраживања информација ради поновног успостављања равнотеже у ор-
ганизму (Kupisiewicz, 1964; Laketa i Vasilijević, 2006; Linhart, 1976). Према Ничковићу, 
проблем треба поставити на почетку часа на начин који ће мотивисати ученика и 
неопходно је да се бар делимично заснива на претходном искуству и знању ученика 
(Ničković, 1971). Стварање проблемске ситуације зависи од природе самог проблем-
ског задатка, предзнања и узраста ученика, његове оспособљености за критичко и 
стваралачко мишљење, учениковим досадашњим искуствима у проблемском учењу 
и сл. (Kadum i Peršić, 2007). Проблемска ситуација треба да буде систематски и намер-
но организована на начин који ће код ученика изазвати тежњу за превазилажењем 
потешкоћа која подстиче ангажман и стицање нових знања и искуства (Dostal, 2014). 

Процес решавања проблема има свој ток који се одвија кроз одређене фазе 
(етапе), које су дефинисали бројни истраживачи и практичари у досадашњем пери-
оду. Најприхваћеније објашњење, како наводи Вилотијевић, које се односи на ток 
решавања проблема јесте да је то мисаони процес који чине четири етапе (Vilotijević, 
2000): 1. Упознавање проблема (ученик упознавајући елементе проблема покушава 
да проникне у њихове међусобне везе и односе); 2. Сужавање (анализом датих по-
датака и онога што је задато ученик увиђа шта недостаје, конкретизује проблем и 
тражи начин решавања); 3. Постављање хипотезе (сагледавањем и локализовањем 
тешкоће ученик поставља хипотезу за решење проблема); 4. Проверавање хипотезе 
(полазећи од тога да је хипотеза коју је поставио исправна, ученик приступа њеној 
провери). Ничковић истиче да је важно у наставном процесу пружити могућност сва-
ком ученику да изложи своје хипотезе и предлоге за решавање проблема, али и пре-
пустити му да самостално поставља проблеме и планира процес решавања (Ničković, 
1971). Став наведеног аутора, који одговара и схватањима других аутора, обухвата 
начин организације проблемске наставе у којој ученици самостално решавају про-
блеме. Међутим, у савременим публикацијама и истраживањима, које ћемо даље 
разматрати, акценат се све више ставља на решавање проблема у групи ученика уз 
образложење да се на тај начин развијају неопходне компетенције новог века.

Решавање проблема као „компетенција 21. века”

Компетенција за решавање проблема се у научним публикацијама наводи као 
кључна компонента успеха у савременом друштву (Аrikan, 2017). У процени PISA 2012, 
ова компетенција дефинисана је као „способност појединца да се ангажује у когнитив-
ној обради како би разумео и решио проблематичне ситуације када метод решења 
није одмах очигледан. Укључује спремност да се бави таквим ситуацијама како би по-
стигао свој потенцијал као конструктивни и мислећи грађанин” (ОЕCD, 2013). У PISA 
2012 одређене су индивидуалне карактеристике ученика које се односе на индивиду-
ално решавање проблема. Ове мере су подразумевале развијање отворености према 
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учењу, истрајност и стратегију решавања проблема. За PISA колаборативни оквир за 
2015. годину конструкција решавања проблема од 2012. године проширена је како би 
укључила мере групне сарадње. За ову нову процену 2015. године препознато је да 
сарађивање у групи развија способност појединца да буде успешан у разноврсним 
социјалним ситуацијама. Сарадња обухвата изазове као што су: комуникација унутар 
групе, управљање конфликтима, организовање групе и изградња консензуса, као и уп-
рављање напретком у успешном решењу (Boeck & Scalise, 2019). Решавање проблема у 
групи имплицира кооперативне одлуке њених чланова, које се односе на поштовање 
плана понашања и комуникације приликом групног рада (Tommarello, 2002). 

Комисија Националног истраживачког савета (National Research Council – NRC, 
2011), такође је препознала значај социјалног утицаја у процесу развијања вештина 
и компетенција новог века. Она је као први корак у описивању „вештина 21. века”, 
идентификовала три домена компетенција: когнитивни, интерперсонални и интра-
персонални. Позната таксономија наставних циљева Блума ( Blum) из 1956. године 
обухватала је три домена развоја: когнитивни, афективни и психомоторни. Когнитив-
ни домен укључује: размишљање, меморисање, расуђивање, решавање проблема, 
доношење одлука, иновације, креативност, планирање и организовање. Интрапер-
сонални домен, код Блума афективни домен, обухвата саморегулацију, емоције и 
осећања: прилагодљивост, нагон, толеранцију на стрес, мотивацију, савесност (Hoyle 
& Davisson, 2011, према: National Research Council, 2011; Pellegrino & Hilton, 2012). Ин-
терперсонални домен који NRC предлаже није укључен у Блумову таксономију, већ је 
делимично заснован на радионици NRC-а из 2011. године, у којој су груписане наве-
дене вештине (National Research Council, 2011). У тој радионици Салас, Бедвел и Фјо-
ре наводе да су интерперсоналне компетенције оне које се користе за саопштавање 
информација другима, интерпретацију добијених порука (вербалних и невербалних) 
и одговарање на одговарајући начин (Salas, Bedwell, & Fiore, 2011, према: National 
Research Council, 2011). То су: комуникација, утицање на друге, учење из интерак-
ција, лидерство, тимски рад, неговање односа, управљање конфликтима (National 
Research Council, 2011; Pellegrino & Hilton, 2012). Примена групног облика наставног 
рада у проблемској настави може утицати на подстицање развоја наведених компе-
тенција. Поред бројних способности које би ученици требало да стекну у васпитно-
образовном процесу, вероватно је најважнија способност међуљудског решавања 
проблема (Ozus, Celikoz, Tufan, & Erden, 2015).

Преглед сродних истраживања

Полазећи од сазнања да је почетак реализације проблемске наставе подразу-
мевао самостално ангажовање ученика приликом решавања проблема, осврнућемо 
се на раније резултате истраживања понашања ученика. Ничковић и Продановић 
су истакли неколико врста забележених негативних карактеристика понашања: ри-
гидност (укочено понашање као одговор на фрустрацију); функционалне фиксације 
(нецелисходно преношење начина решавања једног проблема на други); стерео-
типно понашање (понављање истог начина решавања проблема и при измењеним 
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условима у проблему); погрешно понашање као резултат рада наставника, неадек-
ватне формулације проблема, недостатка прегледа ситуације, емоционалне или ког-
нитивне сфере ученика, претераног уважавања значаја проблема итд. (Prodanović i 
Ničković, 1971). Наведени негативни облици понашања ученика се даље у научно-
истраживачкој грађи мање разматрају и проучавају. То иницира потребу за систе-
матичним истраживањем узрока појаве негативних облика понашања ученика, као 
на пример: припрема и рад наставника, начин ангажовања ученика приликом реша-
вања проблема, услови рада (распоред седења, материјал), начин реализације про-
блемске наставе (примењене наставне методе и облик наставног рада) итд. 

Поред негативних, бројна истраживања проблемске наставе истичу ефикасне 
облике понашања као што су: флексибилност (разноврсност у прилазу решењу про-
блема); флуентност (способност изналажења бројних опција у решавању проблема); 
критичност према информацијама, хипотезама и изведеним генерализацијама; кре-
ативан и вишестран прилаз проблему; осетљивост за проблем; способност реорга-
низације ранијег искуства у складу са новом проблемском ситуацијом; креативност 
у решавању проблема (Ničković, 1984; Prodanović i Ničković, 1971). Поред ефикасних 
облика понашања, наводимо резултате експерименталних истраживања у којима је 
утврђена: повећана активност наставника и ученика Е-група; предност у образовним 
ефектима; умањен број грешака под дејством решавања проблема; повећано позна-
вање суштинских садржаја; већи обим и квалитет знања, као и његова трајност; бољи 
школски успех; позитиван став и повећана мотивација ученика за рад (Klepić, 2018; 
Malićević, 2017; Ničković, 1984; Stevanović, 1986). 

Бројна истраживања су утврдила да је неколико когнитивних процеса укључе-
но у процес решавања проблема. На тој основи, OECD (2013) је успоставио оквир 
према којем су четири главна процеса укључена у решавање проблема: „истражи-
вање и разумевање”, „представљање и формулисање”, „планирање и извршавање 
проблема”, „надгледање и одржавање” (Eichmann, Goldhammer, Greiff, Pucite, & 
Naumann, 2019). Сви наведени когнитивни процеси захтевају одређено време, које 
се ученицима не пружа у довољној мери. Наиме, како би ученици овладали вешти-
нама критичког мишљења и решавања проблема, морају вежбати, треба им време 
да размисле о одговорима. Истраживањa нас упозораваjу да наставници у просе-
ку на одговор ученика чекају само једну секунду (Vulfolk, Hjuz i Volkap, 2015). Време 
потребно за решавање проблема је значајна варијабла, и због тога је важно узети у 
обзир те чињенице током образовног процеса и ученицима омогућити неопходно 
време за решавање проблема (Dostal, 2014).

По мишљењу наставника, успешни резултати производ су добре комбинације 
наставних метода рада и наставних облика рада (Malićević, 2017). Они посебно хвале 
индивидуалне проблемске задатке у фази увежбавања и стваралачке примене нау-
ченог, јер ученици активно учествују у свим деловима часа и тако стичу знања кроз 
кооперативне форме рада, која су неопходна за самостално решавање проблемских 
задатака (Malićević, 2017). Наиме, примена интерактивног учења у проблемској на-
стави представља педагошку иновацију, која је теоријски осмишљена крајем IX века, 
а експериментално проверавана и практично примењивана тек крајем XX века. Ис-
траживања истичу следеће предности у односу на самостално ангажовање ученика: 
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школски успех (квантитет, квалитет, трајност и применљивост школског знања); ниво 
развијености интерперсоналних односа (ученик–ученик, ученик–наставник, ученик 
– група вршњака, ученик – група – колектив ученика); однос самоуважавања и са-
мопоштовања (Popović, 2007). Иако се интерактивно учење у проблемској настави 
може организовати фронтално, групно, у пару или индивидуално, најефикасније је 
у групама јер се у њој остварује потпуна међузависност њених чланова, што резул-
тира стицањем већег обима и квалитета знања (Klepić, 2018; Rosandić, 1986, prema: 
Malićević, 2015). Примена ове врсте учења у проблемској настави захтева повећан 
ангажман наставника (богату припрему за час, познавање и примену различитих об-
лика комуникације и сл.), што даље представља једну од кључних препрека њене 
учесталије реализације. Истраживања спроведена на територији Србије и Црне Горе 
показују да је предавање доминантан метод наставе и да наставници сматрају да је 
вербална метода најефикаснија јер је најекономичнија (Maksimović i Stančić, 2012; 
Zavod za školstvo, 2012). Што се тиче заступљености осталих метода: интерактивног 
учења, креативног учења, учења решавањем проблема, више од 60 одсто ученика 
тврди да се ове савремене методе у настави користе врло често, често или понекад. 
Да се користе ретко или никад за дискусију тврди 35% ученика, а за креативан рад 
и решавање проблема 29% ученика (Zavod za školstvo, 2012). На основу наведених 
података, долазимо до сличног закључка који је изнео Ничковић (Ničković, 1984), а 
то је да „процес практичне примене сазнања науке о решавању проблема и његово 
уграђивање у наставни процес као саставни део заједно са осталим облицима учења 
тече доста споро” (Ničković, 1984: 21). 

Методологија истраживања

Предмет, циљ и задаци истраживања

У истраживању се фокусирамо на испитивање начина реализације проблемске 
наставе и утврђивања њеног утицаја на успех ученика другог циклуса основне шко-
ле, те за предмет истраживања издвајамо: Утицај реализације проблемске наставе 
у другом циклусу основне школе. Сматрајући да је математика адекватан наставни 
предмет за реализацију проблемске наставе, наш циљ истраживања је: Утврдити да 
ли начин реализације проблемске наставе има значајан ниво утицаја на постизање 
бољих резултата ученика на тесту знања из математике у Е-групи у односу на К-групу 
ученика другог циклуса основне школе. 

Полазећи од наведеног циља истраживања, формулисани су и посебни задаци 
путем којих ћемо остварити постављени циљ истраживања: 1. Утврдити како наста-
вници Е-групе четвртог, петог и шестог разреда основне школе реализују проблемску 
наставу приликом обраде новог наставног садржаја из математике. 2. Утврдити да ли 
постоји разлика у примени проблемске наставе када су у питању: активности настав-
ника, активности ученика и облик наставног рада у Е-групи у четвртом, петом и шестом 
разреду основне школе. 3. Утврдити да ли постоји значајна разлика у бодовима које су 
оствариле К-група и Е-група ученика четвртог, петог и шестог разреда основне школе, 
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приликом решавања пет лакших проблемских задатака који од ученика захтевају ниво 
знања стеченог понављањем, репродуковањем и механичким памћењем наставног 
садржаја. 4. Утврдити да ли постоји значајна разлика у бодовима које су оствариле  
К-група и Е-група ученика четвртог, петог и шестог разреда основне школе, приликом 
решавања пет тежих проблемских задатака који од ученика захтевају осетљивост за 
проблеме, флексибилност, флуентност, редефиницију и елаборацију.

Научноистраживачке хипотезе

Полазећи од резултата ранијих истраживања и постављеног циља, наводимо и 
нашу главну научноистраживачку хипотезу: Начин реализације проблемске наставе 
има значајан ниво утицаја на постизање бољих резултата на тесту знања из матема-
тике у Е-групи у односу на К-групу ученика другог циклуса основне школе.

На основу задатака истраживања које смо поставили могуће је поставити сле-
деће помоћне хипотезе: 1. Претпоставља се да ће наставници Е-групе адекватно ре-
ализовати проблемску наставу приликом обраде новог наставног садржаја из мате-
матике у четвртом, петом и шестом разреду основне школе. 2. Претпоставља се да ће 
постојати разлика у примени наставе проблемског типа када су у питању: активности 
наставника, активности ученика и облик наставног рада у Е-групи у четвртом, петом 
и шестом разреду основне школе. 3. Претпоставља се да неће постојати значајна раз-
лика у бодовима које ће остварити К-група и Е-група ученика четвртог, петог и шес-
тог разреда основне школе приликом решавања пет лакших проблемских задатака 
који ће од ученика захтевати ниво знања стеченог понављањем, репродуковањем 
и механичким памћењем наставног садржаја. 4. Претпоставља се да ће ученици из 
Е-групе имати боље постигнуће од ученика К-групе четвртог, петог и шестог разреда 
основне школе приликом решавања пет тежих проблемских задатака који ће од уче-
ника захтевати осетљивост за проблеме, флексибилност, флуентност, редефиницију 
и елаборацију.

Узорак истраживања

Узорак истраживања обухвата 480 ученика четвртог, петог и шестог разреда и 
14 наставника у оквиру две основне школе на територији општине Никшић. У оквиру 
две основне школе издвојено је по 20 ученика из четири одељења четвртог, петог и 
шестог разреда. За сваки разред, два одељења (40 ученика) обухватала су Е-групу, 
а два одељења (40 ученика) К-групу. Ради се о групном, кластерском узорку који је 
намерно изабран за потребе истраживања. 

Методе, технике и инструменти истраживања

Главна метода која је примењена у истраживању је експериментална метода 
у оквиру које је реализован један од њених основних модалитета, експеримент са 
паралелним групама ученика. Као основни инструмент коришћен је тест знања из 
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математике, који је за потребе истраживања обухватао укупно 10 задатака (5 лакших 
и 5 тежих проблемских задатака). Тестови су конструисани уз консултацију и сарадњу 
са учитељима и наставницима другог циклуса основне школе. Лакши задаци су кон-
струисани тако да се од ученика захтевала примена репродуктивног знања, док су 
тежи задаци од ученика захтевали примену функционалног знања. Поред главне ме-
тоде, примењена је и дескриптивна метода у оквиру које смо користили технику сис-
тематског посматрања. Реализовали смо посматрање осам наставних часова обраде 
нове наставне теме из математике Е-група четвртог, петог и шестог разреда основне 
школе. Као истраживачки инструмент, конструисали смо и користили протокол пос-
матрања.

Организација и ток истраживања

Након упућивања наставника К-група и Е-група у главне фазе експеримента, 
наставницима Е-група су подељени материјали о проблемској настави. Задатак на-
ставника био је да прочитају и проуче материјал како би се обезбедили услови за 
адекватну примену ове врсте наставе. Наставницима није сугерисано на који ће на-
чин реализовати проблемску наставу, нити који облик наставног рада да примењују. 
Предмет посматрања биле су активности наставника (интелектуално подстицање 
ученика, емоционална подршка ученику, интеракција и комуникација), активности 
ученика (интелектуална активизација, кооперација и сарадња) и облик наставног 
рада (фронтални, индивидуалан, рад у пару, групни или тимски рад). Изједначавање 
група је реализовано на основу броја ученика и резултата с иницијалног тестирања. 
После иницијалног тестирања ученика израчуната је аритметичка средина за обе 
групе (контролну и експерименталну) испитаника посебно за сваки разред. С обзи-
ром на то да није било могуће реализовати рокаду (замену ученика) у циљу изједна-
чавања група, елеминисани су чланови група у сваком одељењу свих разреда који 
нарушавају равнотежу. Након обраде нових наставних тема из математике у Е-група-
ма: „Обим правоугаоника и квадрата” за четврти разред; „Површина квадра и коцке” 
за пети разред и „Осна и централна симетрија” за шести разред, реализовано је фи-
нално тестирање и статистичка анализа података.

Резултати истраживања

Организација и примена проблемске наставе 

Наш први и други истраживачки задатак односи се на идентификовање начина 
на који се примењује проблемска настава. На основу статистичке анализе протоко-
ла посматрања, идентификоване су разлике које обухватају целокупне активности 
наставника и ученика, као и разлике у примени одређеног облика наставног рада. У 
следећим графиконима апсциса приказује број опсервираних наставних часова (8). 
На ординати су приказане тврдње из протокола посматрања, а стубићи приказују 
број часова на којима је забележено присуство одређене тврдње. 

Невена Булајић • Значај социјалне компоненте рада ученика у проблемској настави



203

Настава и васпитање, 2019, 68(2), 195-213

Графикон 1. Активности наставника Е-група четвртог, петог и шестог разреда које су у функцији  
интелектуалног подстицања ученика

Графикон 2. Активности наставника Е-група четвртог, петог и шестог разреда које се односе на пружање 
емоционалне подршке ученицима 

Графикон 3. Активности наставника Е-група четвртог, петог и шестог разреда које су у функцији  
остваривања адекватне интеракције и комуникације
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Графикон 4. Активности ученика Е-група четвртог, петог и шестог разреда које се односе на  
интелектуалну активизацију

Графикон 5. Активности ученика Е-група четвртог, петог и шестог разреда које се односе  
на остваривање кооперације и сарадње

Графикон 6. Примењен облик наставног рада у Е-групама у четвртом, петом и шестом разреду
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На основу добијених података примећујемо да су наставници четвртог и шестог 
разреда реализовали проблемску наставу у којој је заступљен процес учења путем 
решавања проблема у групи ученика, за разлику од наставника петог разреда који 
су настојали да подстакну самостално ангажовање ученика, при чему је њихова уло-
га била да усмеравају и пружају помоћ ученицима по потреби. Забележен је бољи 
квалитет комуникације и кооперације као и подстицања мотивације за рад у оквиру 
Е-група у четвртом и шестом разреду, за разлику од петог разреда где није било при-
сутно мотивисање ученика нити подстицање на кооперацију, јер је доминирао ин-
дивидуални рад ученика приликом решавања проблема. На тој основи, потврђујемо 
нашу прву и другу постављену научноистраживачку хипотезу.

Постигнуће ученика на лакшим проблемским задацима

Наш трећи истраживачки задатак био је усмерен на испитивање разлике у по-
стигнућу ученика К-групе и Е-групе у раду на лакшим задацима. Добили смо следеће 
резултате.

Табела 1 
Статистички подаци за четврти, пети и шести разред (лакши задаци)

Лакши задаци    Четврти разред Пети разред     Шести разред

Е-група   К- група Е-група   К-група Е-група   К-група

N (број ученика) 80              80 80              80 80              80

M (аритметичка средина) 39,25         32,06 23,88           24,69 42,88          35,56

SD (стандардна девијација) 12,19           17,33 14,14            13,48 9,06            17,33

t вредност за сваки разред
p вредност за сваки разред

3,033
0,003

0,372
0,710

4,514
0,000

На основу статистичке анализе података потврђено је да постоји статистички 
значајна разлика у оствареним бодовима. К-група четвртог и шестог разреда има 
статистички значајно мање бодова у односу на Е-групе ученика четвртог (t=3,033; 
p=0,003) и шестог разреда  (t=4,514; p<0,001). У петом разреду К-група нема ста-
тистички значајно мање бодова у односу на Е-групу ученика (t=-0,372; p=0,710). На 
основу добијених резултата, нашу трећу научноистраживачку хипотезу одбацујемо с 
обзиром на то да су ученици Е-групе четвртог и шестог разреда остварили значајну 
разлику у свом постигнућу на лакшим задацима у односу на К-групу. Разлика у успе-
ху ученика К-групе и Е-групе петог разреда није значајна, што указује на приближан 
ниво усвојеног знања.
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Постигнуће ученика на тежим проблемском задацима

Наш четврти истраживачки задатак је био усмерен на утврђивање разлике у по-
стигнућу ученика Е-групе у односу на К-групу ученика у раду на тежим проблемским 
задацима. Добили смо следеће резултате.

Табела 2 
Статистички подаци за четврти, пети и шести разред (тежи задаци)

Тежи задаци   Четврти разред Пети разред   Шести разред

Е-група   К- група Е-група   К-група Е-група   К-група

N (број ученика) 80              80 80              80 80              80

M (аритметичка средина) 21,77         10,55 13,87           10,37 27,75         17,75

SD (стандардна девијација) 11,23           10,50 12,97           11,52 12,80           10,67

t вредност за сваки разред
p вредност за сваки разред

6,529
0,000

1,804
0,073

5,367
0,000

На основу статистичке анализе података потврђено је да постоји статистички 
значајна разлика у оствареним бодовима. К-група четвртог и шестог разреда има 
статистички значајно мање бодова у односу на Е-групу ученика четвртог (t=6,529; 
p<0,001) и шестог разреда  (t=5,367; p<0,001). У петом разреду К-група нема ста-
тистички значајно мање бодова у односу на Е-групу ученика (t=1,804; p=0,073). Резул-
тати које смо добили указују на позитиван утицај нашег експерименталног фактора 
на постигнуће Е-групе ученика у раду на тежим проблемским задацима. Већи број 
ученика Е-групе је остварио бољи резултат у раду на тежим задацима у односу на 
К-групу ученика. На тој основи потврђујемо нашу четврту постављену научноистра-
живачку хипотезу.

Утицај начина реализације проблемске наставе  
на постигнуће ученика

Приказујемо и коначну разлику у целокупном постигнућу ученика пре и после 
обраде наставних тема из математике на проблемски начин у Е-групи, као и у постиг-
нућу који је остварила К-група пре и после обраде наставне теме на уобичајен начин. 
Напредовање у постигнућу ученика приказујемо израчунатом аритметичком среди-
ном с иницијалног и финалног тестирања ученика Е-групе и К-групе за сваки разред.

Резултати указују на значајно напредовање ученика четвртог и шестог разреда 
на финалном тестирању у односу на показано предзнање на иницијалном тестирању. 
Предзнање ученика петог разреда је на знатно нижем нивоу у односу на ученике 
четвртог и шестог разреда, што указује на слаб квалитет претходно усвојеног знања 
ученика о израчунавању површине геометријских тела. Напредак К-групе и Е-групе 
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ученика петог разреда остварен је на приближно истом нивоу, што указује на утицај 
начина реализације проблемске наставе. Активности наставника и ученика, као и 
облик наставног рада који је био заступљен у Е-групи у петом разреду су резулти-
рали одређеним постигнућем, међутим, Е-групе ученика четвртог и шестог разреда 
оствариле су знатно већи напредак у односу на Е-групу петог разреда. На тој основи, 
потврђујемо нашу главну хипотезу истраживања.

Дискусија резултата

Специфичност истраживања огледа се у раду предметних наставника петог раз-
реда који су на приближно исти начин реализовали проблемску наставу. Наставници 
четвртог и шестог разреда су се фокусирали на примену богатијег и разноврснијег 
приступа приликом њене реализације. Полазећи од сазнања да је истраживање у 
Црној Гори 2012. године показало да је предавање доминантан метод наставе и да 
наставници сматрају да је вербална метода најефикаснија јер је економична (Zavod 
za školstvo, 2012), сматрамо да су се предметни наставници петог разреда због „еконо-
мичности” одлучили да проблемску наставу организују фронтално, у којој су сви уче-
ници самостално решавали исти проблем. Генерално, испуњени су у сваком разреду 
сви услови рада ученика и наставника за адекватну организацију проблемске наста-
ве који се наводе у дидактичкој литератури (Prodanović i Ničković, 1971; Vilotijević, 
2000), као што су постављање проблема на почетку часа од стране наставника који се 
заснива на претходном знању и искуству ученика, стварање проблемске ситуације, 

Графикон 7. Аритметичка средина постигнутих резултата Е-групе и К-групе са иницијалног и финалног тести-
рања ученика четвртог, петог и шестог разреда
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давање времена ученицима за размишљање, упознавање проблема, сужавање, по-
стављање и проверавање хипотезе од стране ученика. Међутим, у петом разреду мо-
гуће је претпоставити појаву негативних карактеристика понашања ученика, које су 
истицали Продановић и Ничковић (Prodanović i Ničković, 1971) приликом решавања 
проблема, с обзиром на то да је самосталан ангажман ученика у фази постављања 
хипотеза, дискусије, провере и закључивања био слабији од ученика четвртог и шес-
тог разреда који су ову фазу реализовали у кооперацији. С обзиром на то да наш 
фокус није био испитивање понашања и когнитивног стања ученика, сматрамо да би 
у будућим истраживањима требало испитати ову претпоставку. Ајхман и сарадници 
(Eichmann et al, 2019) предлажу ову врсту испитивања уз коришћење техника попут 
праћења ока или бележења учениковог размишљања наглас. 

У нашем истраживању можемо потврдити резултате ранијих експерименталних 
истраживања у којима је утврђена повећана активност наставника и ученика Е-група, 
предност у образовним ефектима, повећано познавање суштинских садржаја, већи 
обим и квалитет знања, позитиван став и повећана мотивација ученика за рад (Klepić, 
2018; Malićević, 2015; Malićević, 2017; Ničković, 1984; Stevanović, 1986), али у нашем 
случају само у оквиру Е-група ученика четвртог и шестог разреда, које су наставни-
ци континуирано мотивисали и који су активно учествовали у свим деловима часа 
и стицали знања кроз кооперативне форме рада. Реализација проблемске наставе 
у којој је био заступљен групни облик наставног рада резултирао је бољим постиг-
нућем ученика, чиме потврђујемо истраживање Малићевића у којем се овај начин 
рада, такође, показао најефикаснијим, јер се у групном раду остварује потпуна међу-
зависност ученика, што утиче на стицање већег обима и квалитета знања (Malićević, 
2015). Ученици четвртог и шестог разреда су се у групном раду суочили са изазовима 
као што су: комуникација унутар групе, управљање конфликтима, организовање гру-
пе и изградња консензуса, као и управљање напретком у успешном решењу (Boeck 
& Scalise, 2019). Они су лакше откривали нова правила и примењивали знање у но-
вим ситуацијама, конструкцијом и проналаском, што указује на појаву вишег нивоа 
проблемског учења (научно и практично стваралаштво) у односу на ученике петог 
разреда. На тој основи, потврђујемо и резултате истраживања Поповића, које исти-
че предности групног у односу на самостално ангажовање ученика (школски успех, 
ниво развијености интерперсоналних односа, однос самоуважавања и самопошто-
вања). Посебну пажњу треба посветити чињеници да решавање проблема у групи 
ученика кроз кооперацију и сарадњу подстиче развијање три домена компетенција 
новог века које је дефинисала Комисија Националног истраживачког савета: когни-
тивни, интерперсонални и интраперсонални. 

Педагошке импликације

Нашим истраживањем отворили смо још једну димензију испитивања и редуко-
вања реализације проблемске наставе, у којој се акценат ставља на примену коопера-
тивног учења у групи ученика. То значи да се доводе у питање досадашња теоријска 
разматрања која су акценат стављала на самосталан ангажман ученика приликом 
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решавања проблема. Усмереност на самосталан рад и ангажовање и интелектуал-
но подстицање ученика има своје предности у смислу оспособљавања ученика за 
самостално стицање знања. Међутим, предности групног рада ученика приликом 
решавања проблема обухватају бољи квалитет и ширу димензију оспособљавања 
ученика. Стицање знања се одвија у много богатијем контексту који подстиче ин-
телектуални, социјални, емоционални и духовни развој. Полазећи од става који за-
ступа OECD (OECD, 2013, 2018) – да ученици новог века треба да поседују вештине 
и компетенције које се изграђују управо кроз кооперацију и сарадњу, сматрамо да 
би у будућем периоду требало посветити посебну пажњу едукацији актуелних и бу-
дућих наставника о различитим утицајима проблемске наставе с обзиром на начин 
њене реализације. То имплицира едуковање о основним предностима реализације 
проблемске наставе уз примену групног облика наставног рада које се односе на: 
квалитет проблемског учења, квалитет комуникације, кооперације и сарадње. Про-
блемско учење се остварује на вишем нивоу јер ученици у групи износе своје идеје и 
запажања те лакше и брже откривају правила која заједнички ефикасније примењују 
у новим ситуацијама. Заједнички, кооперативан рад ученика омогућава сагледавање 
одређеног проблема са више аспеката (Branković, 1999). Квалитет комуникације је 
кључ успешне сарадње. Она се у групном раду спонтано обликује и подстиче разно-
врсне интеракције. У спонтаним интеракцијама остварују се услови за кооперацију 
и сарадњу кроз коју се развијају разноврсне комуникационе, социо-емоционалне, 
интраперсоналне и  интерперсоналне вештине и компетенције. Осим потребе за 
едуковањем актуелних и будућих наставника, сматрамо да би требало у основним 
школама често осмишљавати и реализовати пројекте и радионице (од стране настав-
ника, приправника, педагога, психолога, медијатора) тако да се омогући решавање 
проблема у групи ученика. Тако би се на систематичан начин ученици навикавали 
на промене у начинима рада и учења које су неопходне у нашем васпитно-образов-
ном систему. Студија Молнара и сар. указује на то да се развој индуктивног закључи-
вања, специфичног доменског решавања проблема и решавања сложених проблема 
одвија углавном током обавезног школовања и обухвата неколико година, што обез-
беђује довољно времена и могућности за експлицитно подстицање ових вештина 
размишљања вишег реда (Molnár, Greiff, & Csapó, 2013). 

Закључак

Ученик може самостално да учи, али његова унутрашња потреба за размену 
својих идеја, мисли и осећања са другим ученицима много је јача. Код неких учени-
ка, она је израженија у односу на друге. Ту потребу не треба игнорисати у васпит-
но-образовном процесу, већ омогућити услове за њено задовољавање. Васпитање 
и образовање може максимализовати своје ефекте ако је организовано у складу са 
природним склоностима ученика. Наводимо неке од тих склоности: склоност ка ко-
муникацији; склоност ка сарадњи и кооперацији; склоност ка размени мишљења, 
ставова и емоција; склоност ка размени знања; склоност ка размени идеја и искуства; 
склоност ка откривању, истраживању, испитивању, експериментисању и сл.; скло-
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ност ка преиспитивању; склоност ка прилагођавању; склоност ка идентификацији; 
склоност ка самоодређењу итд. 

Још је Кершенштајнер истицао да је: „За образовни поступак битна је сугестија 
социјалних процењивања ствари, мисли, поступака, навика, обичаја” (Keršenštajner, 
1939: 345).Током социјалне интеракције ученик учи како да користи психолошке 
алате (Helm, 2015). Познато је да се највиши ниво комуникације остварује применом 
групног облика наставног рада. Повећавање броја комуникација тј. интеракција у 
учионици има смисла из најмање два разлога: знање се боље разуме када се раз-
мењује са другима, и једино у групи, у интеракцији и комуникацији са другима ученик 
може да развије потребне социо-емоционалне вештине (Luteršek i Backović, 2014).

Значајно је у овом контексту осврнути се на публикацију OECD-а (2018) која раз-
матра неопходне вештине ученика које ће бити продукт квалитетног образовања у 
будућности 2030. године. Футуристи сматрају да образовање има кључну улогу у раз-
вијању знања, вештина, навика, ставова и вредности које ће допринети остваривању 
сарадње са другим људима са различитим перспективама. Идентификација више ре-
шења за велике проблемe биће неопходна у наредним годинама, те су ове вештине 
кључне за одрживу будућност. Циљ образовања ће бити опремање ученика за свет 
рада, вештинама које им требају да би постали активни, одговорни и ангажовани 
грађани (OECD, 2018). 

Наш мотив за унапређивање актуелног васпитно-образовног процеса произи-
лази управо из емпиријски идентификованих, анализираних, утврђених и доказаних 
позитивних утицаја и ефеката. Они нас охрабрују да истрајемо и будемо упорни на 
путу ка извршавању одговорних задатака чијим решавањем обезбеђујемо услове 
нашој деци/ученицима да граде бољу и успешну будућност у којој ће бити адекватно 
оспособљени за живот и рад у савременом друштву.

Литературa

Arikan, T. (2017). Minimum-delay of communications. Urbana Champaign: University of Illinois.

Boeck, D. P., & Scalise, C. (2019). Collaborative Problem Solving: Processing Actions, Time, and 
Performance. Frontiers in Psychology, 10, 1–9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01280

Branković, D. (1999). Interaktivno učenje u problemskoj nastavi. Banja Luka: Filozofski fakultet. 

Djui, Dž. (1915). Vaspitanje i demokratija. Cetinje: Izdavačko preduzeće Obod.

Dostal, J. (2014). Theory of Problem Solving. Procedia – Social and Behavioral Sciences,  174, 2798 – 2805. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.970

Đorđević, J. (1997). Nastava i učenje u savremenoj školi. Beograd: Zavod za školstvo.

Eichmann, B., Goldhammer, F., Greiff, S., Pucite, L., & Naumann, J. (2019). The role of planning in complex 
problem solving. Computers & Education, 128, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.08.004

Freire, P. (1996). Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage. Maryland: Rowman & 
Littlefield Publishers.

Невена Булајић • Значај социјалне компоненте рада ученика у проблемској настави



211

Настава и васпитање, 2019, 68(2), 195-213

Hayden, J. (2010). Making a Difference-East and West Meet Vygotsky. In A. Tuna & J. Hayden (Eds.), 
Early Childhood Programs as the Doorway to Social Cohesion: Application of Vygotsky`s Ideas from 
East-West Perspective (pp. 3–15). Cambridge Scholars Publishing.

Helm, H. (2015). Becoming Young Thinkers. Washington: NAEYC.

Kadum, B. S., i Peršić, I. (2007). Neki pogledi na ulogu učitelja i položaj učenika pri rješavanju problemskih 
zadataka. Metodički obzori,13(2), 73–80.

Keršenštajner, G. (1939). Teorija obrazovanja. Beograd: Privrednik.

Klepić, S. (2018). Novi modeli u nastavi srpskog jezika i književnosti (doktorska disertacija). Novi Sad: 
Filozofski fakultet.

Kupisiewicz, Cz. (1964). O efektívnosti problémového vyučovania. Bratislava: SPN.

Laketa, N. i Vasilijević, D. (2006). Osnove didaktike. Užice: Učiteljski fakultet.

Linhart, J. (1976). Činnost a poznávání. Prahe: Academia.

Luteršek, N. i Backović, A. (2014). Pedagoško-psihološki aspekti nastave. Podgorica: Zavod za školstvo.

Maksimović, A. i Stančić, M. (2012). Nastavne metode iz perspektive nastavnika. Metodički obzori, 
7(1), 69–82.

Malićević, A. (2017). Problemski pristup nastavi gramatike u osnovnoj školi. Godišnjak Pedagoškog 
fakulteta u Vranju, 8(2), 175–187.

Molnár, S., Greiff, G., & Csapó, B. (2013). Inductive reasoning, domain specific and complex problem 
solving: Relations and development. Thinking Skills аnd Creativity, 9(1), 35–45. 

 https://dx.doi.org/10.1016/j.tsc.2013.03.002

National Research Council (US) (2011). Assessment of 21st Century Skills. Washington: National Academies 
Press.

Ničković, R. (1971): Učenje putem rešavanja problema u nastavi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva.

Ničković, R. (1984): Problemska nastava kao kompleksni didaktički sistem. U M. Stevanović (ur.), 
Problemsko učenje u nastavi-Prvi Jugoslovenski simpozijum o problemskoj nastavi (str. 7–31). Loznica: 
Učiteljsko društvo.

OECD (2013). Education at a Glance 2013, OECD indicators.

OECD (2018): OECD Learning Framework 2030.

Ozus, E., Celikoz, M., Tufan, M., & Erden, F. (2015). Interpersonal Problem Solving Abilities of Students 
of Professional Education Faculty Dressing Programme of Selcuk University. Social and Behavioral 
Sciences, 182, 456 – 462. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.827

Pellegrino, J. W. & Hilton, M. L. (Eds.). (2012). Education for Life and Work: Developing Transferable 
Knowledge and Skills in the 21st Century. Washington, D. C: National Academies Press.

Popović, A. (2007). Interaktivno učenje-inovativni način rada u nastavi. Obrazovna tehnologija, 4, 55–74.

Prodanović, T. i Ničković, R. (1971). Didaktika. Beograd: Naučna knjiga.

Stevanović, M. (1986): Efekat interpretacije književnih tekstova primenom učenja putem rešavanja 
problema. Pedagogija, 41(4), 363–381.

Tommarello, De F. J. (2002). Collaborative problem solving and program development model (doctoral 
dissertations). New Jersey: Institute of Technology.



212

Vilotijević, M. (2000). Didaktika I. Beograd: Naučna knjiga.

Vilotijević M. i Vilotijević N. (2016). Modeli razvijajuće nastave I. Učiteljski fakultet: Beograd.

Vulfolk, A., Hjuz, M. & Volkap, V. (2015). Psihologija u obrazovanju III. Beograd: Clio.

Zavod za školstvo (2012). Istraživanje-Položaj učenika/ca u školi. Podgorica: Pobjedа.

Примљено: 10.06.2019.
Коригована верзија рада примљена: 05.08.2019.

Прихваћено за штампу: 26.08.2019.

Тhe importance of the social component of problem-solving  
activities in problem-based learning

Nevena Bulajić 
Faculty of Philosophy, University of Montenegro, Nikšić, Montenegro

   This paper explores the ways in which problem-based learning is implemented and its effect 
on student performance. We conducted a parallel group study of primary school students in 

grades 5 to 8 to examine the effect of problem-based learning on students’ scores on a math test. The 
assessment of the effect of problem-based learning using an experimental study is a reliable means of 
verifying the results of earlier research in this area, but also contributes to pedagogical research in terms 
of assessing the importance of the effect of this type of instruction on the development of various modern 
skills and competencies. In addition to the principal, experimental method and testing technique, we have 
employed the descriptive method and the technique of systematic observation in order to identify the 
manner in which problem-based learning is organized and implemented. The sample consisted of 480 
students in grades 5–8 and 14 teachers in two primary schools in the municipality of Nikšić. The results 
indicate that the majority of teachers in the experimental groups (E-groups) adequately implemented 
problem-based learning. Differences between E-groups were identified with regard to the way in which 
students were incentivized, communication between the subjects, and the form of instruction, resulting 
in differences in performance between E-group students and control group (C-group) students on knowledge 
tests. Problem-based learning was found to be more effective when students worked on problems in a 
group format through cooperation and collaboration rather than working on problems individually. We 
therefore highlight the advantages of group work when implementing problem-based learning, which 
promotes the development of three areas of competencies in the modern age, as defined by the National 
Research Council committee in 2011: the cognitive, the interpersonal and the intrapersonal. 

      problem-based learning, problem solving, student performance, collaboration, group work.
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Значениe социальной составляющей работы учеников  
в проблемном обучении 

Невена Булайич 
Философский факультет, Университет Черногории,  

Никшич, Черногория

    В центре нашего исследования находится анализ способа реализации проблемного 
обучения и его влияния на успеваемость учащихся. Мы провели экспериментальное 

исследование с параллельными группами учащихся второго  цикла начальной школы с целью 
определения влияния применения проблемного обучения на достижение учащихся в тесте знаний 
по математике. Оценка влияния проблемного обучения на основе педагогических экспериментальных 
исследований является надежным способом проверки результатов предыдущих исследований 
в этой области, а также вносит вклад в педагогическую науку, когда речь идет о понимании 
важности влияния этого типа обучения на приобретение разнообразных современных навыков 
и компетенций. В дополнение к основному экспериментальному методу с проведенным 
тестированием, в исследовании  использован описательный метод с применением метода 
систематического наблюдения в целях определения способов организации и реализации проблемноно 
обучения. Выборка включала 480 учеников и 14 учителей второго цикла в двух начальных школах 
в Никшиче. В результате исследования выяснилось, что большинство преподавателей 
экспериментальных групп (Э-групп) адекватно применяют проблемное обучение. В Э-группах 
обнаружена разница в способах активизации учеников, в коммуникации субъектов и в форме 
обучения. Это привело к различным достижениям учеников Э-групп на тестах знания, по сравнению 
с контрольными группами (K-группы). Применение проблемно-ориентированного обучения 
оказалось более эффективным в случае, когда учащиеся решали проблемы в группе, в совместной 
работе и сотрудничестве, чем когда они самостоятельно работали над решением проблем. В 
связи с этим подчеркивается преимущество групповой формы работы в реализации проблемного 
обучения, так как способствует развитию трех областей компетенций  нового века, которые 
в 2011 году определены Национальным исследовательским советом: когнитивных, межличностных 
и внутриличностных.

   проблемное обучение, решение проблем, успеваемость учащихся, сотрудни-
чество, групповая форма работа.

Резюме

Ключевые слова:


